
Salgs- og Leveringsbetingelser :    
  
 
Priser er excl. moms gældende i 8 dage fra tilbudsdato, såfremt andet ikke er anført. Tilbuddet er baseret på samlet bestilling. 

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs -og leveringbetingelser, er det ordrebekræftelsen der gælder. 

Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udv. karmmål. Målene opgives altid som bredde x højde. Alle opstalter af elementer er set 

udefra. 

Elementerne er fremstillet af 1. klasses fingersamlet fyrretræ med stor kerneandel 
eller i hårdttræ med høj vægtfylde. 
Vi producerer efter 2.ØKO-system under DVV. 

DANA ENERGIKLASSER ( se certifikat 533  på www.energivinduer.dk ) 
 
Ordren er altid leveret med Dana Vinduer A/S standard profiler, beslag og dimensioner, såfremt andet ikke er nævnt. 
Løst tilbehør som f.eks cylindre og facadedørsgreb er eksklusiv medmindre dette specifikt er nævnt i ordren. 

Bemærk ved eloxerede ( anodisering ) overflader kan der forekomme farve-/nuanceforskel på de forskellige profiler. Det gælder ikke 

bare for forskellige leverancer men også indenfor samme leverance/ordre. 

Alle Dana Vinduers produkter er fremstillet på egen fabrik i Danmark i henhold til DVV og CE mærket. 

Dana Vinduer A/S foretager løbende produktmæssige forbedringer, og der kan derfor forekomme mindre variationer i forhold til tidligere 

leverancer. 

For alle tilbud og ordrer er Vinduesindustriens Fælles Salgs- og leveringsbetingelser, 
Vinduesindustriens 5 års garantierklæring, Dana Vinduers generelle købsbetingelser,  
samt Dana Vinduer A/S standard specifikationer gældende. 
Ovenstående betingelser kan findes på www.dana-vinduer.dk 

Dana Vinduer A/S henviser endvidere til Dana Vinduers hjemmeside, Vinduesindustriens Håndværker- og Brugervejledning for 

vedligehold og montage, samt beskrivelse af forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer. www.dana-vinduer.dk 

Alle elementer leveres ved vognkant jf. aftalt adresse – se bemærkninger vedr. levering på tilbud/ordrebekræfte.  Såfremt den aftalte 
adresse er mangelfuld, forkert eller på anden vis foranlediger ekstra udgifter til leveringen, forbeholder Dana Vinduer A/S sig til retten til 
at 
debitere Kr. 500,00 pr time herfor. 

OBS !!!  I FORBINDELSE MED LEVERING KONTROLLERES ELEMENTER STRAKS FOR FEJL OG MANGLER. EVT. 

REKLAMATION INDGIVES STAKS PÅ LEVERINGSDAGEN SKRIFTLIGT OG MED BILLEDDOKUMENTATION. ELEMENTER MED 

SYNLIGE FEJL OG MANGLER MÅ IKKE MONTERES. GØRES DER IKKE INDSIGELSE VED LEVERING, KAN DER IKKE SENERE 

REKLAMERES OVER MANGLER ELLER SKADER. 

VIGTIGT: FOLIE ER KUN TIL TRANSPORT, OG SKAL TAGES AF ELEMENTER UMIDDELBART EFTER MODTAGELSE.  

LÆS MONTAGEVEJL. INDEN MONTAGEOPSTART 

Reklamationer, som er Dana Vinduers ansvar, repareres. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris. Følge omkostninger i form af 
montage eller andet i den forbindelse dækkes ikke af Dana Vinduer A/S 

 

Ordrer under 7.500,- excl. moms bliver pålagt fragtgebyr på kr. 650,- excl. moms. Ordre er leveret i Danmark, dog kun brofaste øer. 

Betalingsbetingelser er betinget af at leverancen kan kreditforsikres og vi indgår normalt ikke aftale om leverancer 
under AB92 betingelser. Se betalingsbetingelser for ordren på ordrebekræftelsen. 

 
 
Dana Vinduer A/S tager specielt forbehold for følgende: 
 
- Garanti og service er kun gældende for elementer monteret i Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne 
- Brandelementer er ikke DVV godkendte – Branddøre udføres som EI30 der foreligger ikke godkendelse. 
- Sammenbygning af elementer, deres fastgørelse samt statiske forhold ( vindlast er excl. ) 
- Bygningsreglementets krav til redningsåbninger og sikkerhedsglas. 
- Elementernes bredde/højde, funktion og opdeling. 
- Indadgående dobbeltdøre er uden garanti og reklamationsret hvad angår tæthed. 
- De anførte u-værdier er glædende for elementer uden ventil 

http://www.energivinduer.dk/
http://www.dana-vinduer.dk/
http://www.dana-vinduer.dk/


- DVV's krav til udskiftning af glas. Dana Vinduer A/S dækker ikke udskiftnings omkostninger,som overstiger vinduesindustriens 
erstatningspriser. 
 

 

 

DISCLAIMER 

Det er kundens eget ansvar at sikre, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til 

Bygningsreglementet, BR18 www.bygningsreglementet.dk.  

Kunden opfordres derfor til at orientere sig i den relevante lovgivning, herunder Bygningsreglementet, eller at søge rådgivning herom inden, at kunden foretager 

endelig bestilling og installerer produktet. 

Kunden er afskåret fra at gøre krav gældende mod DANA VINDUER A/S, såfremt kravet udspringer af en anvendelse af produktet, som er i strid med lovgivningen, 

herunder Bygningsreglement. 

Kunden gøres særligt opmærksom på, at Bygningsreglementet med virkning fra 1. februar 2021 er ændret således, at der ved nyopførelse og renovering, herunder 

vinduesudskiftning, oftest vil være krav om brug af 3-lagsruder. 

  

LEVERINGSFORBEHOLD 

 

Grundet ekstraordinære omstændigheder oplever vi aktuelt leveringssvigt og leveringsforsinkelser fra vores underleverandører.  

Vi oplever desværre for tiden et meget ustabilt marked for de råmaterialer og komponenter, som anvendes i vores produktion. 

Leveringer af råmaterialer/komponenter bliver ændret og udskudt.  Det er en situation, som vi desværre har meget lille indflydelse på. Vi 

forsøger efter bedste evne at manøvrere i situationen, men vi oplever desværre, at vi ikke kan gå fri af problemerne. Forventningerne 

er, at situationen vil fortsætte sådan i en længere periode.  

 Derfor tager vi følgende forbehold: 

Ordren bekræftes derfor med forbehold for, at det aftalte leveringstidspunkt kan blive væsentligt udskudt, hvis leverancer af 

komponenter eller andre materialer fra vores underleverandører svigter eller forsinkes.  

I tilfælde af forsinkelse fra vores underleverandører er vi berettiget til at udskyde levering. I tilfælde af udskudt levering er vi ikke 

erstatningspligtige over for jer. 

Vi bestræber os selvfølgelig på at holde leveringstiderne så korte som muligt. Vi vil forsøge løbende at meddele jer det faktiske 

leveringstidspunkt, så snart produktionen af jeres ordre er blevet endeligt disponeret. Der kan desuden blive tale om delleverancer. 

Vi ser naturligvis frem til, at leveringssituationen igen bliver normal og håber på jeres forståelse for den meget vanskelige situation. Vi 

ønsker en åben og transparent dialog med vores kunder og vil derfor forsøge at mindske de problemer, som måtte opstå."  


